ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE DEFICIENTES VISUAIS CBDV
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de março de 2018 o Presidente da CBDV, José Antônio Ferreira
Freire, declarou aberta, em segunda chamada, a Assembleia Geral Ordinária da CBDV agradecendo a presença de todos.
Foi solicitado que a senhora Mariana Erthal Nunes Ramos o secretariasse e fizesse a conferência dos representantes
presentes. A secretaria constatou um quórum de quarenta entidades. Em seguida o Presidente abre para que a
Assembleia indicasse uma pessoa para conduzir a mesma, uma vez que se refere à aprovação das contas do exercício
anterior. O senhor Carlos Ferrari indicou Antônio Muniz, Presidente do CONADE e da ONCB, e Gilson Souza indicou Carlos
Ajur, que abdicou sua indicação, desta forma o senhor Antônio Muniz se dirigiu a mesa para presidir a Assembleia. O
Presidente Muniz deu bom dia a todos, agradeceu a indicação e solicitou que Mariana fizesse a leitura do edital de
convocação. Jackson Bulhões pediu a palavra e sugeriu que fosse feita uma oração antes do início dos trabalhos, o que foi
aceito por todos. Ato contínuo passa-se a leitura do edital de convocação, Nº 01/2018. O Presidente do Conselho Fiscal,
Jackson, agradeceu o trabalho da equipe financeira da CBDV, disse que a documentação encontra-se dentro dos
conformes, e que inclusive é auditada por uma empresa externa, e passou a palavra para Mariana, afim de que fizesse
leitura da Ata da reunião do Conselho Fiscal. Ato contínuo é realizada a leitura do parecer do conselho fiscal. Antônio
Muniz questionou se algum representante se opunha na aprovação por unanimidade. Não havendo opiniões contrarias, é
questionado se alguém se opunha a aprovação das contas, não tendo manifestações, as contas foram aprovadas por
aclamação. Muniz parabenizou o Presidente da CBDV e do Conselho Fiscal e passou a segunda ordem o dia, assuntos
gerais. José Antônio Freire pediu a palavra para dar seu parecer geral sobre as atividades realizadas pela CBDV no ano de
2017, como: o cumprimento do calendário herdado da gestão anterior, a realização da Copa Master, a transmissão ao
vivo da final da Série A de Futebol de 5 no SporTV, a realização da Serie B de Goalball no ano de 2018, entre outras ações,
e disse que acredita que a Confederação está conseguindo difundir o esporte. O Presidente também elogiou a prestação
de contas da última gestão da CBDV, elogiada pelo TCU, e em seguida disse que a gestão atual está tendo a mesma
preocupação. Abordou ainda sobre a economia que vem acontecendo graças à parceira com o CPB, que permite a
utilização dos recursos em outros projetos. Colocou-se à disposição para sanar eventuais dúvidas a qualquer momento.
Agradeceu o esforço de todos os presentes e informou que o relatório de 2017, encaminhado anteriormente para as
entidades, também está à disposição de todos. Marcino pediu a palavra e abordou sobre a realização do II Seminário de
Capacitação da CBDV como um marco na história do esporte paralímpico. Carlos Ferrari falou sobre a consolidação do
investimento na comunicação, e ressaltou que graças à parceria entre CBDV, CPB, ONCB, Agora e a rádio ONCB o esporte
paralímpico tem sido amplamente divulgado e pediu que fosse registrado em ata. Muniz como Presidente do CONADE
agradeceu todas as alianças para as lutas dos direitos das pessoas com deficiência, as politicas públicas, e o esporte como
algo único, e a parceria com a rádio ONCB. Sandro Luiz da Silva com a palavra parabenizou o presidência da CBDV
apoiando as filiadas com passagem para a série A, e disse que espera que isso se amplie no decorrer dos anos. José
Antônio explanou sobre o apoio da Magnus às entidades da Série A de Futebol de 5, sobre os projetos de lei de incentivo
federal e a busca por outras fontes de captação de recursos, afim de colaborar cada vez mais com as entidades e na
realização dos eventos. Mario Sérgio Fontes falou sobre o projeto da escolinha no Centro de Treinamento e sua
contribuição para a continuação do esporte paralímpico. Helder falou sobre a Copa Antônio Tenório, homenagem ao
grande campeão paralímpico. Discorrido sobre o crescimento do paradesporto, o Presidente José Antônio fez suas
últimas considerações agradecendo novamente a presença e esforço de todos. O Presidente Antônio Muniz agradeceu a
presença e declarou encerrada, às 10 horas e 47 minutos a Assembleia Geral Ordinária da CBDV.
São Paulo, 24 de março de 2018.
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